ข้ อแนะนำในกำรปฏิบัติท่ ดี ีท่ สี ุดในกำรบริบำลและเคลื่อนย้ ำย
ชะนีเซียมัง ฉบับย่ อ ปี 2017
คำนำ
ข้ อมูลชุดนี ้ได้ ถกู จัดขึ ้นเพื่อครอบคลุมประเด็นหลักต่างๆ ที่ได้ รับการบันทึกอยู่ในข้ อมูลชุด
ข้ อแนะนำในกำรปฏิบัตทิ ด่ี ที ส่ี ุดในกำรบริบำลและเคลื่อนย้ ำยชะนีเซียมัง (2015) ข้ อมูล
ชุดนี ้ไม่ใช่บทความเดี่ยวที่สามารถทดแทนข้ อมูลจากที่อื่นได้ และไม่สามารถใช้ ได้ โดยที่ไม่มี
ข้ อมูลจากองค์ประกอบอื่นๆมาคอยเกื ้อหนุน เหตุเพราะข้ อมูลชุดนี ้ไม่ได้ บนั ทึกรายละเอียดที่
เจาะลึก ซึง่ เดิมทีรายละเอียดนันๆเป็
้ นส่วนประกอบของข้ อแนะนาหลักต่างๆ
ปั จจุบนั ข้ อแนะนาชุดอันประกอบด้ วยรายละเอียดครบถ้ วนได้ รับการบันทึกเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ ฉบับย่อชุดนี ้(ที่ได้ รับการแปลเป็ นภาษาต่างๆ)ได้ จดั ทาขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ินาไปเสนอ
ต่อรัฐบาลและกลุม่ อื่นๆที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแรก ข้ อมูลชุดนี ้ไม่ถือเป็ นข้ อแนะนา
ฉบับเต็ม ฉะนันผู
้ ้ ปฏิบตั ิและข้ าราชการควรศึกษาข้ อแนะนาฉบับเต็มจึงเป็ นการสมควร
ข้ อแนะนำในกำรปฏิบัตทิ ด่ี ที ส่ี ุดในกำรบริบำลและเคลื่อนย้ ำยชะนีเซียมัง (2015) ฉบับ
ฟรี ดาวโหลดได้ ที่นี่ http://www.gibbons.asia/wp-content/uploads/2015/05/Best-PracticeGuidelines_Gibbons_LR.pdf

เปิ ดหัวข้ อ
IUCN กลุม
่ ผลักดันความอยูร่ อดของพันธุ์สตั ว์ป่า (SSC) กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านลิง (PSG) และ

แผนกลิงขนาดเล็ก (SSA) มีความประสงค์ที่จะประสานกิจกรรมอนุรักษ์ ชะนี (ตระกูล
Hylobatidae) โดยสร้ างระบบเครื อข่ายไปทัว่ โลก ชะนีเป็ นสัตว์ที่ตกอยูใ่ นอันตรายภายในถิ่น
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ฐานที่อยูอ่ าศัยของมันเอง การเคลื่อนย้ ายจึงเป็ นส่วนสาคัญในการอนุรักษ์ ด้ วยว่าชะนีมี
ประชากรจานวนน้ อยเนื่องถูกล่าทาลาย อีกทังยั
้ งมีชะนีจานวนหนึง่ ที่พร้ อมจะคืนสูธ่ รรมชาติ
การบริ บาลและการเคลื่อนย้ ายกาลังกลายเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งๆขึ ้นในแผนการอนุรักษ์
สัตว์ค้ มุ ครอง การเคลื่อนย้ ายสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาในหลายระดับ ข้ อแรก การให้ โอกาสชะนี
ที่เคยอยูใ่ นการครอบครองของมนุษย์ได้ มีชีวิตใหม่ ชะนีเหล่านันเคยตกเป็
้
นเหยื่อการค้ าสัตว์ป่า
ที่ผิดกฎหมาย และได้ ถกู พรากออกมาจากป่ า ชะนีเหล่านันจะมี
้ โอกาสได้ รับการช่วยเหลือ
ได้ รับการบริ บาล และได้ คืนสูธ่ รรมชาติในที่สดุ ข้ อที่สอง การปลดปล่อยชะนีสพู่ ื ้นที่ๆเคยมีชะนี
อาศัยอยูห่ ากแต่ได้ สญ
ู พันธุ์ไปแล้ ว หรื ออาจเป็ นพื ้นที่ๆในอดีตไม่สามารถรองรับการอยู่อาศัย
ของชะนีในระยะยาว ซึง่ นี่อาจเป็ นวิธีเพิ่มประชากรที่อาศัยอยูใ่ นธรรมชาติ ในบางกรณีการคืนสู่
ธรรมชาติอาจสร้ างโอกาสที่จะกู้คืนประชากรในพื ้นที่นนๆที
ั ้ ่ประชากรชะนีได้ เคยสูญพันธุ์ไปแล้ ว
ข้ อแนะนาเหล่านี ้ได้ ถกู คิดค้ นขึ ้น โดยได้ รับส่วนร่วมจากผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการอนุรักษ์ ชะนี
ในตระกูล Hylobatid ทังนี
้ ้องค์กร IUCN SSC PSG SSA ได้ จดั การฝึ กอบรมขึ ้นเมื่อเดือน
มกราคม ปี 2014 โดยได้ เรี ยนเชิญตัวแทนจากโครงการอนุรักษ์ ชะนีตา่ งๆ ให้ มาร่วมกันร่าง
ข้ อแนะนาในการปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ หลังจากการฝึ กอบรมก็ได้ มีการทบทวนข้ อมูลในหมู่ SSA
รวมทังการแสดงความคิ
้
ดเห็นในวงสาธารณะ ข้ อแนะนาเหล่านี ้เป็ นผลงานจากการเชื่อมโยง
วิชาความรู้และประสบการณ์จากหลายๆฝ่ าย เป็ นชุดหลักการเพื่อประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิ
สาหรับผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียและผู้ที่อยูใ่ นฐานะที่ต้องตัดสินใจ อธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆที่
ต้ องใช้ ในโครงการภาคสนาม และขยายความไปถึงหลักวิทยาศาสตร์ ที่รอบด้ าน ในการดูแล
รักษาและเคลื่อนย้ ายชะนี ในการฝึ กอบรมการบริ บาล การคืนสูธ่ รรมชาติ และการเคลื่อนย้ าย
ชะนี ในปี 2014 ได้ พบว่าปั ญหาต่างๆในกระบวนการเคลื่อนย้ ายชะนีในขณะนี ้ ได้ แก่ 1.) การ
ขาดแคลนข้ อแนะนาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์พื ้นที่อยูอ่ าศัย การดูแล และกฎกติกาในการคืนสู่
ธรรมชาติ 2.) การขาดแคลนพื ้นที่อยูอ่ าศัยที่ได้ รับการคุ้มครอง 3.) การขาดแคลนมาตรฐานใน
การควบคุมจัดการหลังจากที่ได้ ทาการคืนสูธ่ รรมชาติแล้ ว 4.) เมื่อคืนสูธ่ รรมชาติแล้ ว แผนการ
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ปกป้องคุ้มครองไม่มีประสิทธิภาพหรื อไม่ครอบคลุมเพียงพอ 5.) ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล
ในกรณีตา่ งๆที่ท้าทายกาลัง 6.) ขาดพื ้นที่เพื่ออภิปรายแบ่งปั นแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับชะนี
ข้ อมูลนี ้เป็ นบทสรุปของหลักการต่างๆที่ได้ บนั ทึกไว้ ใน ข้ อแนะนำในกำรปฏิบัตทิ ด่ี ที ส่ี ุดใน
กำรบริบำลและเคลื่อนย้ ำยชะนีเซียมัง (2015) ผู้ปฏิบตั ิควรอ้ างอิงข้ อมูลชุดหลักเพื่อความ
กระจ่างแจ้ ง หรื อติดต่อไปที่ IUCN กลุม่ ผลักดันความอยูร่ อดของพันธุ์สตั ว์ป่า กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านลิง แผนกลิงขนาดเล็ก ในกรณีที่ต้องการข้ อมูลเพิ่มเติม (www.gibbons.asia)

ความหมายของศัพท์ ต่างๆ
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ มีการถกเถียงกันไม่น้อยถึงคาว่า คืนสูธ่ รรมชาติ และ การเคลื่อนย้ าย ว่า
จริ งๆแล้ วสื่อความหมายถึงอะไร การทาความกระจ่างแจ้ งในกรณีของชะนีเป็ นเรื่ องสาคัญ
เนื่องจากว่าข้ อมูลชุดก่อนที่เกี่ยวกับสัตว์พนั ธุ์อื่นๆนัน้ ไม่ได้ อธิบายถึงทุกๆพฤติกรรมที่ได้ ระบุไว้
ในข้ อมูลชุดนี ้ อีกทังข้
้ อมูลชุดก่อนไม่ได้ เจาะลึกถึงแนวทางการปฏิบตั ิในภาคสนาม ณ ปั จจุบนั
การขยายความถึงความหมายต่างๆในข้ อมูลชุดนี ้ จึงทาขึ ้นเพื่อเป็ นที่เข้ าใจกันในหมูน่ กั ปฏิบตั ิที่
ทางานในส่วนของ การบริ บาลต่อด้ วยการเคลื่อนย้ ายเพื่ออนุรักษ์ การเคลือ่ นย้ ายชะนีป่าสูป่ ่ า
และการปลดปล่อยเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ข้ อมูลชุดนี ้จะบรรยายถึงโครงการสองประเภท คือ
* โครงการเพื่อช่วยเหลือชะนีกาพร้ าและชะนีบาดเจ็บ โดยการบริ บาลชะนีเหล่านัน้ และ
คัดเลือกชะนีที่อยูใ่ นสภาพเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ ายไปยังแหล่งอาศัยที่เหมาะสม
* โครงการเพื่อเคลื่อนย้ ายชะนีป่า จากแหล่งอาศัยที่ไม่เหมาะสม ไปสูแ่ หล่งอาศัยที่เหมาะสม
เช่น การเคลื่อนย้ ายจากป่ าแหล่งหนึง่ ไปสูป่ ่ าอีกแหล่งหนึ่ง
ต้ องคานึงถึงเป้าหมายโครงการ โดยพิจารณากรอบของความหมายต่างๆที่ได้ จดั บรรยายไว้ ใน
IUCN ปี 2013

ศัพท์และความหมายต่างๆจะได้ รับการขยายความในข้ อมูลชุดนี ้ ดังต่อไปนี ้

กรอบข้ อมูลชุดที่หนึง่ สรุปความหมายของศัพท์ตา่ งๆที่จะใช้ ในเอกสาร
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ศัพท์ หรือคำจำกัดควำมหมำย
กำรช่ วยเหลือ

สรุ ปใจควำม
การเคลื่อนย้ ายลิงป่ าจากสถานการณ์ที่อนั ตราย หรื อ
เพื่อแก้ ไขปั ญหาระหว่างมนุษย์และลิง ทังนี
้ ้เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาสวัสดิภาพลิง
กำรบริบำล
การจัดการช่วยเหลือชะนีป่าที่ พลัดถิ่น เจ็บป่ วย
บาดเจ็บ หรื อ เป็ นกาพร้ า ให้ กลับมามีสขุ ภาพที่ดี
สามารถสร้ างทักษะในการหากินและการใช้ ชีวติ อยู่
ได้ ตามปรกติธรรมชาติที่ควรจะเป็ น
กำรเคลื่อนย้ ำย
การที่มนุษย์ทาการเคลื่อนย้ ายชะนี จากถิ่นฐาน
แหล่งหนึ่ง เพื่อนาไปปล่อยสูถ่ ิ่นฐานอีกแหล่งหนึง่
กำรเคลื่อนย้ ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ การเคลื่อนย้ ายชะนีเพื่อคืนสูธ่ รรมชาติโดยมุง่ เน้ น
การอนุรักษ์ โดยทัว่ ไปมักทาเพื่อพัฒนาสถานะในเชิง
อนุรักษ์ ของสัตว์ชนิดนันๆ
้ ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นหรื อใน
ระดับโลก หรื อเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศ ไม่วา่ จะเป็ นในแง่
ของคุณสมบัติในการทางานของระบบ หรื อ
กระบวนการต่างๆที่เอื ้อต่อการทางานของระบบ
กำรเคลื่อนย้ ำยจำกป่ ำสู่ป่ำ
การจับและเคลื่อนย้ ายชะนีป่า จากป่ าแหล่งหนึง่ ไปสู่
ป่ าอีกแหล่งหนึง่
กำรฟื ้ นฟูประชำกร
การเคลื่อนย้ ายเพื่ออนุรักษ์ ภายในถิ่นฐานที่ถือว่า
ครอบคลุมบ้ านเดิม โดยมุง่ เน้ นการเคลื่อนย้ ายและ
การคืนสูห่ ลักแหล่งที่เคยอยูอ่ าศัย
กำรเคลื่อนย้ ำยเพื่อคืนสู่ธรรมชำติ การเคลื่อนย้ ายชะนี ไม่วา่ จะเป็ นชะนีป่าหรื อชะนี
เลี ้ยง เพื่อปลดปล่อยสูส่ งั คมประชากรชะนีด้วยกัน
กำรคืนสู่ถ่ นิ ฐำนเดิม
การเคลื่อนย้ ายและปลดปล่อยชะนีภายในผืนป่ าที่
ครอบคลุมบ้ านเดิมที่ชะนีเคยอยู่ และมีอนั ต้ องพลัด
พรากไปในเวลาต่อมา
กำรปล่ อยสู่ถ่ นิ ฐำนที่ไม่ ใช่ บ้ำนเดิม การเคลื่อนย้ ายและปลดปล่อยชะนี สูผ่ ืนป่ าที่ไม่ได้
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กำรชดเชยในระบบนิเวศ

กำรปลดปล่ อยเพื่อสวัสดิภำพ

ครอบคลุมบ้ านเดิม
การเคลื่อนย้ ายและปลดปล่อยชะนี สูผ่ ืนป่ าที่ไม่ได้
ครอบคลุมบ้ านเดิม โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อสร้ าง
ประโยชน์ตอ่ ระบบนิเวศ
การปลดปล่อยชะนีเลี ้ยง ไม่วา่ จะเป็ นการปลดปล่อย
ภายในหรือภายนอกผืนป่ าบ้ านเดิม ในกรณีที่มี
หลักฐานบ่งชี ้ว่า จะเป็ นผลดีตอ่ สวัสดิภาพของชะนี

กำรประเมินว่ ำจะทำได้ หรือไม่
หลักกำรป้ องกันไว้ ก่อน
หลักการป้องกันไว้ ก่อน คือการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยง โดยยึดเอามาตรฐานการ
ป้องกันไว้ ก่อนเป็ นที่ตงั ้ แม้ วา่ โดยหลักวิทยาศาสตร์ แล้ ว ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความเสียหาย
จะอยูใ่ นสถานะที่ไม่แน่นอนก็ตาม หลักการดังต่อไปนี ้ควรนาไปใช้ ในการวางแผนการ
เคลื่อนย้ ายชะนี ในกรณีที่มีหลักฐานบ่งชี ้ว่าการเคลื่อนย้ ายจะไม่สร้ างความเสียหายต่อ
ประชากรชะนีป่าที่มีอยูแ่ ต่เดิม เช่น โรคติดต่อ การผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ที่แตกต่างกันโดย
ไม่ได้ ตงใจ
ั ้ ผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมชะนี การเกิดจานวนประชากรที่มากจนเกินไปในพื ้นที่
นันๆ
้ การแย่งชิงทรัพยากร และผลกระทบอื่นๆ อีกประการคือ การเคลื่อนย้ ายไม่ควรส่งผลเสีย
เมื่อมีการสัมผัสกับประชากรสัตว์ป่า พันธุ์พืช และระบบนิเวศ ที่มีอยูแ่ ต่เดิม การอนุรักษ์
ภาพรวมของสัตว์ พืช ระบบนิเวศ อีกทังประชากรชะนี
้
ป่าที่พร้ อมด้ วยสุขภาพและความ
เหมาะสมในการสืบพันธุ์ ย่อมมีความสาคัญกว่าสวัสดิภาพของลิงเลี ้ยงเฉพาะตัว
กำรอนุรักษ์ กับสวัสดิภำพในกำรเคลื่อนย้ ำย
เพื่อประโยชน์ตอ่ การอนุรักษ์ ชะนีที่ถกู เคลื่อนย้ ายควรส่งผลที่ดีตอ่ ประชากรชะนีป่าที่มีอยูแ่ ต่
เดิม ควรส่งผลที่ดีตอ่ การขยายพันธุ์ชะนีป่าภายในท้ องถิ่นนันๆ
้ ควรส่งผลที่ดีตอ่ การฟื น้ ฟูการ
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ทางานและกระบวนการต่างๆภายในระบบนิเวศ ในบางกรณี ประชากรที่ได้ คืนสูธ่ รรมชาติ อาจ
ไม่ประสบความสาเร็จที่ยงั่ ยืน ในกรณีเช่นนัน้ การเคลื่อนย้ ายเพิ่มเติม หรือการจัดการ
ประชากรในส่วนนัน้ โดยพิจารณาบริ บทวงกว้ าง จะเป็ นการเหมาะสมกว่าเพื่อประโยชน์ที่ยงั่ ยืน
กำรจัดกำรประชำกรในวงกว้ ำง
การเคลื่อนย้ ายชะนีควรพิจารณาถึง การจัดการประชากรในวงกว้ าง ซึง่ หมายถึงการ
ประสานงานกับสถาบันอื่นๆที่เลี ้ยงดูชะนีในสายพันธุ์เดียวกัน รวมไปถึงนักอนุรักษ์ ภายใน
ท้ องถิ่น ที่ประสบความสาเร็จในการอนุรักษ์ ชะนีป่าสายพันธุ์เดียวกัน การประสานงานกับ
เครื อข่ายที่กว้ างขวางขึ ้น จะช่วยสร้ างความเข้ าใจที่เด่นชัดว่า ชะนีแต่ละตัวสามารถสร้ าง
ประโยชน์ให้ กบั การอนุรักษ์ ในวงกว้ างได้ อย่างไรบ้ าง นอกเหนือจากการพิจารณาถึงชะนี
เฉพาะตัวและถิ่นฐานเฉพาะถิ่น เป้าหมายของการหลักการนี ้ มุง่ เน้ นการประสานกันระหว่าง
การอนุรักษ์ ภายในและภายนอกถิ่นฐาน เพื่อพัฒนาสถานะในเชิงอนุรักษ์ ของสายพันธุ์นนๆ
ั้
กำรจัดกำรเงินทุนทีย่ ่ังยืน
เพื่อให้ โครงการคงไว้ ซงึ่ ทุนทรัพย์ในระยะยาว นักปฏิบตั ิควรวางแผนกับผู้บริ จาค โดยปรึกษากัน
อย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และมองโลกในแง่จริง แต่ละโครงการควรจัดสารองกองทุนฉุกเฉิน
สาหรับค่าใช้ จ่ายต่างๆที่อยูน่ อกเหนือการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็ นปรกติวิสยั
จะต้ องเกิดขึ ้นในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิการอยูแ่ ล้ ว ฉะนัน้ แผนการบริ หารเงินจะต้ องยืดหยุน่
พอที่จะครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ เรื่ องหลักๆที่ควรพิจารณามีดงั ต่อไปนี ้
* กิจกรรมต่างๆและแหล่งทุนทรัพย์ตา่ งๆ ควรถูกจัดแบ่งแยกให้ เป็ นสัดส่วน (ภายใต้ แผนงาน
มาสเตอร์ ที่ครอบคลุม) เผื่อว่าถ้ ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ เกิดล้ มเหลวหรื อขัดข้ องเรื่ อง
การเงิน โครงการโดยรวมก็ยงั คงดาเนินต่อไปได้
* ทาความรู้จกั กับบุคคลหลักภายในองค์กรต่างๆที่ช่วยเรื่ องทุนทรัพย์ ที่เป็ นบุคคลที่สามารถ
แนะนาได้ ถงึ เป้าหมายต่อเนื่องในระยะยาวของผู้บริ จาค
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* สื่อสารกับผู้บริ จาคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นและบ่อยขึ ้น ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกัน
เพื่อทาความเข้ าใจต่อกันที่ตอ่ เนื่องในการบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ถึงแม้ วา่ กรอบแนวทาง
จะต้ องมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
* เมื่อสมัครขอทุน ก็ต้องปรึกษากันก่อนถึงความยัง่ ยืนของสัญญาการบริ จาค ตัวอย่างเช่น ทุน
นันสามารถต่
้
ออายุได้ หรื อไม่ แม้ จะเป็ นภายหลังจากที่ได้ ประสบความสาเร็จในการบรรลุหมาย
ที่ได้ ตงเอาไว้
ั้
ก่อนที่เป้าหมายนันๆจะได้
้
รับการอนุมตั ิ
ควำมอยู่รอดของประชำกร
หากจุดประสงค์ของการเคลื่อนย้ ายนัน้ คือการสร้ างสรรค์ประชากรขึ ้นมาใหม่ ก็ต้องตรวจสอบ
เพื่อยืนยันว่า มีพอ่ พันธุ์แม่พนั ธุ์ในจานวนที่มากพอ ที่จะสามารถนาพาประชากรโดยรวมให้ อยู่
รอดได้ ในกรณีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ (เช่น ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ) อีกทังยั
้ ง
สามารถผลิตความหลากหลายทางพันธุกรรมได้ ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถประเมินได้ ถงึ
จานวนประชากรขันต
้ ่าที่จะเอาตัวรอดได้ ในหมูช่ ะนีที่ได้ รับการเคลื่อนย้ ายและคืนสูธ่ รรมชาติ
หากแต่ต้องพิจารณาด้ วยว่า ในแทบทุกกรณี ชะนีที่เลี ้ยงภายในสถาบันใดสถาบันหนึง่ ก็ไม่ได้ มี
จานวนที่มากพอที่จะจัดให้ เป็ นประชากรขันต
้ ่าที่จะอยูร่ อดได้ ความสาเร็จในการสร้ างจานวน
ประชากรขันต
้ ่า จึงต้ องอาศัยชะนีที่ได้ รับการเคลื่อนย้ ายอย่างต่อเนื่อง และ/หรื อ การให้
สืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และ/หรื อ การจัดการประชากรส่วนนัน้ ในบริ บทของประชากรวงกว้ าง

กำรประเมินระบบกำรควบคุม
กำรมีส่วนร่ วมของเจ้ ำหน้ ำทีร่ ั ฐ
ความร่วมมือของภาครัฐสาคัญมากในการนาเสนอการเคลื่อนย้ าย ความเกี่ยวข้ องของ
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐจะแตกต่างกันไป ขึ ้นอยูก่ บั สถานะของพื ้นที่ๆจะทาการปลดปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ หากแต่ทกุ ๆโครงการที่จดั การทาการเคลื่อนย้ าย ล้ วนแล้ วแต่ต้องได้ รับการยินยอม
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จากหน่วยงานราชการทังนั
้ น้ นโยบายรัฐต่างๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ ายสัตว์ป่านัน้ มีความ
แตกต่างกันออกไปอยูแ่ ล้ ว ฉะนัน้ จึงต้ องพิจารณาให้ แน่ชดั ถึง กฎกติกาทังในระดั
้
บจังหวัด
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อที่วา่ การเคลื่อนย้ ายนันๆ
้ จะได้ มีกฎหมายคอยรับรอง และ
ได้ รับอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการ ก่อนที่จะเริ่ มต้ นทาอะไรลงไปก็ตาม
กำรใช้ พ้นื ที่ และแผนงำนใช้ พ้นื ที่
ควรพิจารณาก่อนว่า พื ้นที่ๆได้ รับคัดเลือกที่จะทาการเคลื่อนย้ าย มีความมัง่ คงยัง่ ยืนจริงๆ เพื่อ
ไม่ให้ เป็ นการสิ ้นเปลืองทุนทรัพย์ในการอนุรักษ์ และเพื่อไม่ให้ เกิดการสูญเสียทรัพยากรทาง
พันธุกรรม ควรปรึกษากับเจ้ าหน้ าที่ๆมีสว่ นเกี่ยวข้ อง เรื่ องแผนงานใช้ พื ้นที่ๆจะทาการ
ปลดปล่อย ไม่วา่ จะเป็ นพื ้นที่ๆใช้ อยูแ่ ล้ ว หรื อพื ้นที่ๆกาลังทาเรื่องขออนุมตั ิ พื ้นที่ปลดปล่อย
ควรเป็ นที่อยูอ่ าศัยระยะยาว ถ้ าพื ้นที่นนจ
ั ้ าเป็ นต้ องหดตัว ก็ต้องหดตัวอย่างมีขีดจากัด มีการ
เบียดเบียนก็ต้องมีขีดจากัด มีการก่อสร้ างที่จากัด หรื อถ้ าต้ องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงใน
พื ้นที่รอบข้ างเนื่องจากการก่อสร้ าง ก็ต้องเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีขอบเขต ต้ องประเมินอย่าง
ละเอียดว่าพื ้นที่นนๆมี
ั ้ จดุ อ่อนอะไรบ้ าง ต้ องมีระบบการปกป้องคุ้มครองระยะยาวที่เชื่อถือได้
่ จะทำกำรปลดปล่ อย
กำรประเมินพื้นทีๆ
วิธีการคัดเลือกพื ้นที่ๆเหมาะสมที่จะทาการปลดปล่อยสูธ่ รรมชาตินนั ้ สาคัญมากในการวาง
แผนการเคลื่อนย้ าย หากไม่มีความละเอียดรอบคอบในขันตอนนี
้
้ โครงการอาจล้ มเหลวได้
ด้ วยหลายเหตุผล ซ ้าแล้ วอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อการอนุรักษ์ ซึง่ จะเป็ นผลเสียในวงกว้ าง
มากกว่าผลเสียต่อชะนีแต่ละตัว หากเคลื่อนย้ ายพันธุ์สตั ว์ป่าและพันธุ์พืชที่มาจากต่างท้ องถิ่น
 พันธุ์สตั ว์ป่านันๆ
้ มีความต้ องการทางระบบนิเวศ ในแง่ของการเอื ้อจากทังสิ
้ ่งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวติ อย่างไรบ้ าง ต้ องพิจารณาให้ ดีวา่ พื ้นที่นนๆมี
ั ้ คณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตาม
ความต้ องการของพันธุ์สตั ว์ป่านันๆ
้ ก่อนที่จะทาการเคลื่อนย้ าย
 ต้ องได้ รับการคุ้มครอง สิ่งเบียดเบียนต้ องได้ รับการควบคุมจัดการ
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 พื ้นที่นนๆต้
ั ้ องมีทรัพยากรเพียงพอในการอยูอ่ าศัย ในทุกๆฤดูกาล
 พื ้นที่ๆนันต้
้ องกว้ างใหญ่พอ หรื อต้ องมีการเชื่อมโยงกับพื ้นที่ๆอื่นๆที่เหมาะสม เพียง
พอที่จะโอบอุ้มประชากรสัตว์ป่าให้ อยูอ่ าศัยและสืบพันธุ์ได้ (หรื อต้ องมีแผนงานจัดการ
ประชากรในวงกว้ างไว้ คอยรองรับ)

กำรบริบำล
โรคภัยไข้ เจ็บ
ชะนีต้องได้ รับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเมื่อมาถึงที่ศนู ย์ และตลอดระยะเวลาที่พกั อยูท่ ี่
ศูนย์ เพื่อให้ แน่ใจว่าจะไม่มีโรคภัยไข้ เจ็บที่จะติดต่อไปยังชะนีเลี ้ยงตัวอื่นๆ และจะไม่มีโรคที่จะ
แพร่กระจายไปสูป่ ระชากรชะนีป่าในกรณีการคืนสูธ่ รรมชาติ ไม่มีชะนีตวั ในที่จะปลอดจาก
สิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้ วยตาเปล่า หรื อพวกปรสิต ฉะนัน้ ต้ องทาการประเมินความเสีย่ งต่อ
โรคภัยไข้ เจ็บตังแต่
้ ขนตอนวางแผน
ั้
และทบทวนผลตรวจเป็ นระยะต่อเนื่อง
การปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ต้ องเป็ นไปตามนี ้
 สาหรับชะนีที่เพิ่งเข้ ามาใหม่ๆจากที่อื่น ต้ องมีเขตพื ้นที่เฉพาะที่แยกออกไปต่างหากเป็ น
สัดส่วน เพื่อที่จะได้ สารวจพฤติกรรมเบื ้องต้ น
 ที่อยูอ่ าศัยที่แยกออกไปต่างหาก สาหรับชะนีที่มีสขุ ภาพดีที่อาศัยอยูร่ ะยะยาว
 ที่อยูอ่ าศัยที่แยกออกไปต่างหาก สาหรับชะนีที่มีอาการป่ วย เช่น วัณโรค รี โทรไวรัส ให้
แยกออกไปให้ หา่ งจากชะนีอยูป่ ระจาที่มีสขุ ภาพดี และเขตพื ้นที่สารวจเบื ้องต้ น
 การสัมผัสกับมนุษย์เป็ นเรื่ องที่ควรให้ เกิดขึ ้นให้ น้อยที่สดุ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการ
ติดต่อของโรคภัยไข้ เจ็บ
 ต้ องใช้ ถุงมือ และ หน้ ากาก และควรใช้ เครื่ องป้องกันตา รองเท้ าบู๊ท และ น ้าแช่เท้ า
ล้ างเท้ า เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการติดต่อของโรค โดยเฉพาะในเขตพื ้นที่สารวจเบื ้องต้ น
และเขตพื ้นที่ของชะนีป่วย
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 วัณโรค พบเห็นได้ อย่างแพร่หลายในหมูป่ ระชากรมนุษย์ ในเขตพื ้นที่ๆมีชะนีอาศัยอยู่
การตรวจสุขภาพของพนักงานนัน้ มีบทบาทสาคัญมากในการควบคุมและป้องกันโรค
ควรตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้ อยปี ละครัง้ ในกรณีที่คาดการณ์วา่ มีชะนีที่เป็ นวัณ
โรค หน้ ากากมาตรฐานอาจไม่มีประสิทธิภาพพอ สาหรับป้องกันการสูดเชื ้อโรคที่ลอย
อยูใ่ นอากาศ เพราะหน้ ากากบางชนิดไม่ได้ ออกแบบเพื่อรัดรอบหน้ าอย่างแน่นหนา ไม่
สามารถกลัน่ กรอง นิวคลีอสั เชื ้อโรคในขนาด หนึง่ ถึงห้ าไมครอน ควรใช้ หน้ ากาก N95
 พนักงานที่ได้ เข้ ามาสัมผัสกับชะนี จะต้ องได้ รับการตรวจสุขภาพ และได้ รับการรักษาใน
กรณีที่เป็ นโรคติดต่อ พนักงานที่มีอาการของโรคติดต่อ จะต้ องเลิกสัมผัสกับชะนีและ
พนักงานคนอื่นๆ อาการเหล่านี ้รวมไปถึง อาการท้ องเสีย ปวดท้ อง ปั สสาวะติดเชื ้อ โรค
ผิวหนัง แผลสด อาการทางระบบหายใจ แต่ก็ไม่ได้ จากัดแค่เฉพาะอาการเหล่านี ้
 ของเสียที่ติดเชื ้อได้ จะต้ องจัดการอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้ เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ
โครงสร้ ำงทีส่ ร้ ำงสรรค์ ต่อพฤติกรรม
ภายในเขตรัว้ กันที
้ ่รองรับสภาพแวดล้ อมกึง่ ธรรมชาติ ควรมีความเป็ นธรรมชาติที่เพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อที่ชะนีจะได้ แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็ นธรรมชาติให้ มากที่สดุ ผลที่ออกมาจะ
เอื ้ออานวยต่อการสารวจที่มีประสิทธิภาพ ว่าชะนีมีความพร้ อมความเหมาะสมต่อการ
เคลื่อนย้ ายเพื่อการอนุรักษ์ มากน้ อยเพียงใด วิธีการที่ชดั เจนที่สดุ คือ จัดสิ่งของและโครงสร้ าง
ภายในเขตรัว้ กันที
้ ่คอยผลักดันให้ ชะนีได้ โหน และได้ ฝึกฝนการทรงตัว เช่น กิ่งไม้ ยางรถห้ อย
และเชือก กิ่งไม้ เอื ้ออานวยต่อพฤติกรรมเฉพาะของพันธุ์สตั ว์ป่า ในกรณีของชะนี นัน่ คือ
พฤติกรรมการ โหน ห้ อยไปมา และ เกาะ ท่อ PVC หรื อไม้ ไผ่ สามารถใช้ แทนกิ่งไม้ ได้ และถุง
ข้ าวที่ทาจากวัสดุธรรมชาติสามารถห้ อยเอาไว้ เพื่อจัดให้ เป็ นโครงสร้ างที่นอน โครงสร้ างที่ดี
ที่สดุ สาหรับที่จะให้ ชะนีปฏิสมั พันธ์ด้วย คือโครงสร้ างที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของชะนีใน
ลักษณะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น ยางรถห้ อยที่แกว่งไปมาในลักษณะที่คาดการณ์ไม่ได้
เมื่อชะนีเข้ าไปเกาะ ถือเป็ นโครงสร้ างสร้ างสรรค์ที่ดี เฮอร์ เบิร์ทแบะบาร์ ดได้ จดั ทารายการชนิด
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โครงสร้ างสร้ างสรรค์ตา่ งๆ ที่ได้ พิสจู น์ออกมาแล้ วว่า ส่งผลที่ดีตอ่ การพัฒนาพฤติกรรมของลิง
เป็ นรายการที่รวมไปถึงโครงสร้ างดังต่อไปนี ้ แต่ก็ไม่ได้ จากัดแค่เฉพาะโครงสร้ างเหล่านี ้
 โครงสร้ างไผ่ที่ทบึ และหนาแน่น
 ต้ นไม้ ที่ย้ายมาจากที่อื่น
 สิ่งของและโครงสร้ างใหม่ๆ
 กิจกรรมหาอาหารที่ท้าทาย
 ชิงช้ า
 สิ่งของที่เอาไปถือเอาไปเล่นได้

กำรคัดเลือกชะนีทจี่ ะนำไปปล่ อย
กำรจัดกำรโรคภัยไข้ เจ็บ
การจากัดเขตพื ้นที่เบื ้องต้ น และการจัดการทางการแพทย์ ต้ องรัดกุมตลอดระยะเวลาการ
บริ บาล โดยใช้ ยาป้องกันและตรวจสุขภาพก่อนที่จะทาการปลดปล่อย ถ้ าจะให้ ดีจริ งๆควรมี
สัตวแพทย์ ช่างออกแบบเครื่ องมือทางการแพทย์ หรื อพยาบาล มาร่วมคัดเลือกชะนีที่จะ
เคลื่อนย้ าย ในกรณีที่การเคลื่อนย้ ายเป็ นเหตุให้ โรคภัยไข้ เจ็บเผยแพร่ออกสูป่ ระชากรลิงที่
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่แต่เดิม อาจส่งผลให้ กระบวนการอนุรักษ์ ถกู ทาลายได้ ทาให้ ลิงตัวอื่นๆ และ
รวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่นๆต้ องตกอยูใ่ นความเสี่ยง เราต้ องยอมรับว่าความเข้ าใจของเราที่มีตอ่
โรคในหมูป่ ระชากรชะนีป่านัน้ อยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ างต่า จึงต้ องพิจารณาให้ ดีวา่ ลิงอาจเป็ นตัว
เก็บกักเชื ้อโรคจากมนุษย์ได้ และมนุษย์เองก็อาจเป็ นตัวเก็บกักเชื ้อโรคจากลิงได้ เช่นกัน
กติกาทางการแพทย์ควรนามาใช้ เมื่อเริ่ มต้ นหรื อเสร็จสิ ้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละครัง้
ในเมื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงนันมี
้ คา่ ใช้ จ่ายสูง และในบางกรณีก็ใช้ ระยะเวลานาน ก็ควรนา
กระบวนการวิเคราะห์มาใช้ ในการวางแผนการเคลื่อนย้ ายและในการจัดการการเงิน แผนการ
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วิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น Stoplight Hazard Analysis ที่จะนาเสนอในภายหลัง ควรนามาใช้
เพื่อให้ แน่ใจว่า ชะนีที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ ายนัน้ ปลอดจากเชื ้อโรคติดตัวที่จะนาพาความ
เสี่ยงไปสูป่ ระชากรที่อาศัยอยูแ่ ต่เดิม หรื อผลกระทบจากเชื ้อโรคอาจทาให้ ชะนีที่ปลดปล่อยไป
แล้ ว มีโอกาสที่จะอยูร่ อดน้ อยลงเป็ นอย่างมาก
กำรประเมินพฤติกรรมและจิตวิทยำ
ชะนีควรต้ องผ่านการตรวจก่อนว่า เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ าย ทังโดยสภาพร่
้
างกายและ
พฤติกรรม ก่อนที่จะนาพาชะนีตวั นันไปยั
้ งเขตพื ้นที่ปรับตัว ชะนีจะได้ รับการอนุมตั ิให้
ปลดปล่อยออกจากเขตปรับตัวได้ ก็ตอ่ เมื่อพฤติกรรมของชะนีตวั นันๆ
้ จัดอยูใ่ นระดับที่น่าพึง
พอใจ (ซึง่ หมายความถึง การผ่านมาตรฐานทางพฤติกรรมขันพื
้ ้นฐาน)
ในการเคลื่อนย้ ายไปยังสภาพแวดล้ อมใหม่ๆ ผลอาจกลับกลายเป็ นว่า ชะนีกลับมาแสดง
พฤติกรรมในทางลบ อย่างที่เคยทามาในอดีต เช่น การชอบลงสูพ่ ื ้นดิน การหยุดส่งเสียงร้ อง
และการชอบทาอะไรซ ้าๆ ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวอาจสืบเนื่องมาจาก ความเครี ยดที่เกิดขึ ้นเมื่อ
ต้ องมาพบเจอกับสิ่งแวดล้ อมแปลกถิ่น อีกทังพฤติ
้ กรรมเหล่านี ้อาจบ่งชี ้ว่า ชะนีกาลังประสบ
กับความยากลาบากในการปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมใหม่ๆ ฉะนัน้ ก่อนทาการปลดปล่อย ก็
ควรประเมินสภาพของชะนีอย่างละเอียดรอบคอบ
ชะนีที่ได้ รับคัดเลือกที่จะทาการเคลื่อนย้ ายเพื่อการอนุรักษ์ ควรแสดงออกถึงพฤติกรรมที่จาเป็ น
ต่อการอยูร่ อดและการสืบพันธุ์ในป่ า เช่น ความเชี่ยวชาญในการโหน การเลือกใช้ พื ้นที่ชนบน
ั้
ของเขตรัว้ กัน้ การเลือกกินผักผลไม้ ป่า และการแสดงออกถึงการเลือกคูใ่ นทางบวก (เช่น การ
ดูแลรูปร่างหน้ าตา การเล่น การส่งเสียงร้ องที่เป็ นลักษณะของเพลง และ การสืบพันธุ์) ชะนี
ต้ องรับรู้ได้ ถึงสัญญาณภัยอันตราย และสามารถหลบเลี่ยงได้ (เช่น การส่งเสียงร้ องเตือนภัย
เมื่อพบเห็นสัตว์ลา่ เหยื่อ) ชะนีต้องมีสขุ ภาพดีและมีสภาพร่างกายที่พร้ อมต่อการสืบพันธุ์
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(นอกเสียจากว่าจะแก่เฒ่า ยังไม่เจริ ญวัยพอ ยังเด็กอยู่ หรื อยังเป็ นทารก ที่อาศัยอยูใ่ นฐานะ
ส่วนหนึง่ ของกลุม่ ) ชะนีควรมีคชู่ ีวิตที่รักใคร่ปรองดอง หรื อเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เข้ ากัน
ได้ หรื อในกรณีของชะนีตวั เดียว ก็ควรแสดงออกถึงพฤติกรรมทางสังคมในทางบวกกับชะนีอื่น
ชะนีไม่ควรต้ องใช้ เวลาอยูก่ บั พื ้นดินภายในเขตรัว้ กันเลย
้
ทาเช่นนี ้จะยิ่งเป็ นการเสี่ยงต่อการตก
เป็ นเหยื่อล่าของสัตว์ชนิดอื่นๆ เขตรัว้ กันควรออกแบบขึ
้
้นในลักษณะที่ขดั ขวางหรื อกีดกัน
พฤติกรรมที่อยูก่ บั พื ้นดิน และภายหลังการปลดปล่อย หากชะนีมีอาการบ่งชี ้ถึงพฤติกรรม
ดังกล่าว ก็ควรจัดการยับยังให้
้ เรี ยบร้ อย ก่อนการปลดปล่อยชะนีควรกินอาหารธรรมชาติเป็ น
ส่วนใหญ่ และควรรับรู้ได้ อยูแ่ ล้ วว่าอะไรคือแหล่งน ้า
ปั ญหาหลักที่ชะนีบริ บาลพบเจอ มักเป็ นเรื่ องของการเคลื่อนตัวที่ไม่คล่องแคล่วว่องไวพอ ชะนี
ที่ได้ รับการปลดปล่อยมักทอดทิ ้งคู่ อีกทังยั
้ งประสบปั ญหาในการหาอาหาร งานวิจยั ชะนีป่าได้
แสดงให้ เห็นว่า ชะนีป่ามักเชี่ยวชาญและมีความรู้กว้ างขวางเรื่ องแหล่งอาหาร สัตว์ปลดปล่อย
โดยเฉพาะถ้ าเคยเป็ นสัตว์เลี ้ยงของคน จะไม่มีฐานความรู้ที่ลกึ ซึ ้งเช่นนี ้ สัตว์เหล่านี ้ไม่ร้ ูด้วยซ ้า
ว่าควรออกหาอาหารอะไรบ้ าง ในกรณีของชะนีที่โตมาในป่ า และถูกเคลื่อนย้ ายไปยังสถานที่
ใหม่ การดูแลมักมีความยากลาบาก ชะนีป่าเหล่านี ้ต้ องได้ รับการสารวจดูแลเป็ นอย่างดี

กำรเคลื่อนย้ ำยเพื่อกำรอนุรักษ์
กำรเตรี ยมสถำนที่
สถานที่ปลดปล่อยจะต้ องมีการเตรี ยมการ เพื่อที่จะได้ สารวจดูแลชะนีที่ได้ รับการปลดปล่อย
ควรมีแผนที่และตีกรอบพื ้นที่ให้ เรี ยบร้ อย หากพื ้นที่เอื ้ออานวย ก็ควรมีระบบแกะรอยเส้ นทาง
เพื่อติดตามค้ นหาอะไรๆได้ งา่ ยขึ ้น เพื่อการบันทึกที่แม่นยา และเพื่อสื่อสารข้ อมูลหลังจากการ
ปลดปล่อย พื ้นที่ใกล้ ๆควรมีระบบอานวยความสะดวกสาหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ พร้ อมระบบ
ไฟฟ้า การประปา และการสื่อสาร และต้ องมีเขตพื ้นที่ปรับตัวของชะนี
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เขตรั้ วกั้นสำหรั บปรั บตัว
เขตรัว้ กันส
้ าหรับปรับตัวเอื ้ออานวยให้ ชะนีได้ พฒ
ั นาประสาทสัมผัสในสภาพแวดล้ อมใหม่ และ
ช่วยให้ ประเมินได้ ถงึ การก่อกวนที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากชะนีตวั อืน่ ๆหรื อสัตว์ตวั อื่นๆ เขตรัว้ กันต้
้ อง
ใหญ่และกว้ างขวางพอสาหรับการแสดงออกถึงพฤติกรรมปรกติ และควรใหญ่กว่าเขตรัว้ กัน้
ก่อนๆที่ชะนีเคยอยู่ หากแต่ลกั ษณะของบางพื ้นที่ก็ไม่เอื ้ออานวยให้ เขตปรับตัวนันกว้
้ างใหญ่
ตามที่ควรจะเป็ น เขตปรับตัวต้ องใหญ่พอในกรณีที่การปลดปล่อยประสบกับความล่าช้ า
โดยทัว่ ไปแล้ ว การส่งเสียงร้ องอย่างต่อเนื่อง คือพฤติกรรมบ่งชี ้ว่าชะนีกาลังปรับตัวเข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมใหม่ได้ ดี ยิ่งถ้ าผ่านมาตรฐานพฤติกรรมในแบบอื่นๆ ก็ยิ่งเป็ นการบ่งชี ้ที่แน่ชดั ว่า
ควรปล่อยออกจากเขตปรับตัวได้ แล้ ว เสียงร้ องเป็ นเครื่ องทดลองด้ วยว่า จะมีชะนีหรื อสัตว์อื่นๆ
บ้ างหรื อไม่ ที่อาจจะสร้ างปั ญหาภายหลังจากที่ชะนีตวั นันๆได้
้ รับการปลดปล่อยแล้ ว
บทสรุ ปกำรเคลื่อนย้ ำยจำกป่ ำสู่ป่ำ
การเคลื่อนย้ ายจากป่ าสูป่ ่ า คือการจับและเคลื่อนย้ ายชะนีป่า จากป่ าพื ้นที่หนึง่ สูป่ ่ าอีกพื ้นที่
หนึง่ การเคลื่อนย้ ายจากป่ าสูป่ ่ าควรจัดการตามข้ อแนะนาที่ได้ บนั ทึกไว้ กอ่ นหน้ านี ้ ได้ แก่ การ
ประเมินสถานที่ พื ้นที่อาศัย และภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นได้ การสารวจดูแลภายหลังจากการ
ปลดปล่อย และการคุ้มครอง หากแต่การจับและนาตัวชะนีป่าออกจากพื ้นที่อาศัยนัน้ ก็ต้องมี
เหตุผลเพียงพอ ซ ้าแล้ วควรทาทุกวิถีทางเพื่อเคลื่อนย้ ายกลุม่ ชะนีทงกลุ
ั ้ ม่ ด้ วยกัน เพื่อไม่ให้ เกิด
ผลเสียต่อกลุม่ สังคมที่ได้ สร้ างขึ ้นมาแล้ ว และเพื่อไม่ให้ ชะนีเกิดความเครี ยดโดยไม่จาเป็ น
โครงการเคลื่อนย้ ายชะนีจดั สร้ างขึ ้น เนื่องจากว่าธรรมชาติของชะนีเป็ นสัตว์ที่อาศัยอยูบ่ นต้ นไม้
และต้ องได้ รับผลกระทบมากมายจากคุณภาพป่ าไม้ ที่ลดลง ปั ญหาที่ชะนีต้องเผชิญได้ แก่ 1.)
การสูญเสียความต่อเนื่องของร่มไม้ (เช่น เป็ นผลมาจากการตัดไม้ ทาลายป่ า เพื่อค้ าไม้ ซุง) 2.)
การถูกตัดจากสังคม เช่น ครอบครัวหรื อชะนีบางตัวติดอยูบ่ นต้ นไม้ เพียงไม่กี่ต้น 3.) แหล่งหา
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กินถูกทาลายหรื อขาดตอน ชะนีถกู บังคับให้ ต้องลงมายังพื ้นดิน เพื่อหาอาหารจากสัดส่วนของ
ป่ าที่ยงั มีให้ หากิน การลงมาบนพื ้นดินทาให้ เสี่ยงต่อการตกเป็ นเหยื่อล่าของสัตว์ชนิดอื่นๆ และ
ผลที่ออกมาอีกรูปแบบหนึง่ คือ ความขัดแย้ งระหว่างคนและชะนี การที่แหล่งหากินขาดตอน
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการไม่ได้ รับสารอาหารที่เพียงพอ และยังเพิ่มโอกาสให้ ชะนีได้ รับเชื ้อ
โรคจากพื ้นที่ๆมีประชากรมนุษย์ อีกทังจะท
้ าให้ ประชากรชะนีลดน้ อยลงในระยะยาวสืบ
เนื่องจากสาเหตุที่คลาดเคลื่อน เป็ นผลให้ จานวนประชากรน้ อย

บทสรุ ปกำรสำรวจดูแลภำยหลังจำกกำรปลดปล่ อย
กำรเก็บเกี่ยวข้ อมูลภำยหลังจำกกำรปลดปล่ อย/ข้ อมูลเพิม่ เติม
ภายหลังการปลดปล่อยก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของชะนีได้ โดยการศึกษาวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ และคอยติดตามหลักแหล่งที่พบเห็นชะนีหลับนอนตอนกลางคืน ในบางสายพันธุ์
เสียงร้ องเพลงที่ประสานกันสามารถบ่งบอกว่ากลุม่ ชะนีอยูท่ ี่ใดกันบ้ าง หากแต่ชะนีหลายคูก่ ็
ไม่ได้ ร้องเพลงกันทุกวัน ฉะนัน้ วิธีสารวจแบบนี ้ก็มีข้อจากัด ชะนีปลดปล่อยคือชะนีที่เคยอยูใ่ น
การดูแลของมนุษย์ จึงหวังว่าภายในระยะเวลาอันสัน้ จะสามารถเรี ยนรู้ได้ ถงึ หลักแหล่งอาศัย
และเส้ นทางประจาวันของชะนีปล่อย ซึง่ ชะนีปล่อยก็จะสามารถติดตามสารวจได้ งา่ ยกว่าชะนี
ที่เป็ นชะนีป่าเต็มตัว ในการสารวจดูแลภายหลังจากการปลดปล่อย จะต้ องคอยบันทึกข้ อมูล
เกี่ยวกับ พฤติกรรม หลักแหล่ง ระบบนิเวศ สังคม การปฏิสมั พันธ์กบั ชะนี ้อืน่ ๆในเขตปลดปล่อย
หรื อกับสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ เช่น ลิงกัง และ นก
ในขันพื
้ ้นฐาน เราแนะนาการจัดตารางดังต่อไปนี ้ ภายหลังจากการปลดปล่อย
วิธีกำร
ระยะเวลำ
การสารวจพฤติกรรมโดยตรง สี่เดือนแรก

ข้ อมูล
ถ้ ามีการให้ อาหารเพิ่มเติม ก็ต้องให้
ตลอดระยะเวลานี ้ โดยเฉพาะถ้ ามีการ
ให้ อาหารน้ องลงเรื่ อยๆ เพื่อที่ชะนีจะได้
หากินเองอย่างเต็มที่ในเขตปลดปล่อย
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ติดตามชะนีที่เป็ นคู่

ห้ าถึงสิบสองเดือน ต้ องเพิ่มการสารวจดูแลในช่วงการ
เปลี่ยนผันของฤดูกาล เพื่อตรวจให้ แน่ใจ
ว่าชะนีกาลังหากินเองได้ สภาพร่างกาย
ของชะนี ให้ ตรวจด้ วยการมอง

ต้ องคอยติดตามชะนีให้ บอ่ ยที่สดุ เป็ นเวลาอย่างน้ อยหนึง่ ปี หรื อจนกว่าชะนีได้ มีประสบการณ์
ดารงชีวิตในทุกๆฤดูกาลในบ้ านป่ า หลังจากนันเขตพื
้
้นที่ดงั กล่าวก็ควรสารวจดูแล เพื่อที่จะได้
บันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับสถานะประชากรปี ตอ่ ปี ความสาเร็จในการเคลื่อนย้ ายเพื่อการอนุรักษ์
สามารถพิจารณาได้ จากการอยูร่ อดของ รุ่น F1 ที่สืบพันธุ์จนมีลกู และลูกนันก็
้ อยูร่ อดจนหย่า
นมเรี ยบร้ อย ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่าโอกาสอยูร่ อดและสืบพันธุ์นนั ้ เท่าเทียมกับชะนีตวั อื่นๆที่
อาศัยอยูใ่ นป่ า ฉะนัน้ ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกชะนีที่เกิดใหม่และอยูร่ อด ก็คือข้ อมูลบ่งชี ้เช่นกันว่า
เหล่าชะนีที่ได้ รับการปลดปล่อยกาลังประสบความสาเร็จมากน้ อยเพียงใด ความสาเร็จในที่นี ้
ขึ ้นอยูก่ บั การช่วยให้ จานวนประชากรคงที่หรื อการช่วยเพิ่มจานวนประชากร ส่วนความ
ล้ มเหลวเฉพาะกรณีเป็ นเรื่ องที่ยอ่ มต้ องเกิดขึ ้นเป็ นธรรมดา
กำรเคลื่อนย้ ำยจำกป่ ำสู่ป่ำเพื่อปลดปล่ อย
การจัดการเคลื่อนย้ ายจากป่ าสูป่ ่ าเพื่อปลดปล่อย จะแตกต่างจากการจัดการเคลื่อนย้ ายเพื่อ
อนุรักษ์ เนื่องจากว่าการเคลื่อนย้ ายเพื่อปลดปล่อยธรรมดานัน้ ต้ องเป็ นไปอย่างรวดเร็ว และไม่
จาเป็ นต้ องมีกระบวนการขันตอนการปรั
้
บตัว
 หลักฐาน ณ ปั จจุบนั จากประเทศอินเดียและอินโดเนเซีย บ่งบอกว่าการปลดปล่อยโดย
ไม่ต้องมีขนตอนปรั
ั้
บตัวนัน้ เหมาะสมกว่าสาหรับชะนีที่ได้ รับการเคลื่อนย้ ายจากป่ าสู่
ป่ า ในขณะที่ผลงานวิจยั จากประเทศไทยบ่งบอกว่า การปลดปล่อยโดยมีขนตอน
ั้
ปรับตัวนัน้ จาเป็ นมากต่อความสาเร็จในการปลดปล่อย ทังส
้ าหรับชะนีที่ได้ รับการ
บริ บาลและชะนีที่ได้ รับการเคลื่อนย้ าย
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กระบวนการคัดเลือกพื ้นที่เคลื่อนย้ ายจากป่ าสูป่ ่ า ควรเป็ นแบบเดียวกันกับกระบวนการเพื่อ
อนุรักษ์ ชะนี ให้ กลับไปศึกษาข้ อมูล การคัดเลือกพื ้นที่ปลดปล่อย
 เมื่อคัดเลือกพื ้นที่ๆเหมาะสมสาหรับชะนี ก็ต้องพิจารณาระยะทางไปยังพื ้นที่ใหม่ เพราะ
ต้ องคานึงถึงระยะเวลาในการเคลื่อนย้ ายด้ วย
 พื ้นที่ปลดปล่อยควรอยูห่ า่ งจากครอบครัวชะนีที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ อย่างน้ อยหนึง่ เขตพื ้นที่
สาหรับสัตว์สายพันธุ์นนั ้
การสารวจดูแลภายหลังจากการปลดปล่อย ควรเป็ นไปตามกระบวนการขันตอนเดี
้
ยวกันกับ
กรณีของ ชะนีที่ได้ รับการเคลื่อนย้ ายเพื่อการอนุรักษ์ (ให้ กลับไปศึกษา บทสรุปการสารวจดูแล
ภายหลังการเคลื่อนย้ าย)
 ปลอกคอควรได้ รับการพิจารณา สาหรับชะนีที่ได้ รับการเคลื่อนย้ ายจากป่ าสูป่ ่ า
เช่นเดียวกับการย้ อมขนและผม
ต้ นไม้ กำรตัดสินใจ
การวางแผนคือกุญแจสาคัญของความสาเร็จในโครงการ ช่วยเหลือ บริ บาล และ เคลื่อนย้ าย
หัวข้ อต่างๆที่ต้องพิจารณาในการวางแผนโครงการมีดงั ต่อไปนี ้ 1.) แผนงานเคลื่อนย้ าย และ
การประเมินความเสี่ยง 2.) สายพันธุ์ของชะนี และถิ่นฐานดังเดิ
้ ม 3.) แผนงานช่าง 4.)
แผนการเงิน 5.) มุมมองที่ครอบคลุมวิชาความรู้ประสบการณ์จากหลากหลายภาคส่วน และ
แผนงานจัดการที่พลิกแพลงได้ ตามสภาพการณ์ ต้ นไม้ การตัดสินใจเบื ้องล่างได้ นามาประยุกต์
จากข้ อมูลเดิมของ Great Apes
A1 มีความจาเป็ นที่จะต้ องทาการเคลื่อนย้ าย

เพื่อการอนุรักษ์ หรื อไม่ การเคลื่อนย้ าย
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สามารถก่อกาเนิดหรื อสนับสนุน

ไม่

ประชากรสายพันธุ์ป่าให้ ยงั่ ยืนได้ หรื อไม่

ถ้ าไม่ก็ไม่ต้องทาการเคลื่อนย้ าย

สามารถช่วยฟื น้ ฟูระบบนิเวศได้ หรื อไม่

ใช่
A2 สามารถทาตามกฎกติกาทังใน
้

ไม่

ทบทวนแผนงาน เพื่อให้ สอดคล้ องตาม

ระดับจังหวัด ระดับชาติ และ

กฎกติกา และต่อไป A3 เลย ถ้ าไม่สามารถทา

ระดับนานชาติ ได้ หรือไม่

ได้ ก็ต้องยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ าย

ใช่
A3 การเคลื่อนย้ ายเพื่อการอนุรักษ์ นน
ั้

ไม่

หากการขอทุนขึ ้นอยูก่ บั การ

เป็ นโครงการที่มีประสิทธิภาพ

เคลื่อนย้ าย ก็ให้ ตอ่ ไป A4 เลย แต่ถ้าไม่ ก็ให้

ภายใต้ นโยบายขององค์กรจริ งหรื อไม่

พิจารณาดูวา่ การอนุรักษ์ ในแบบอื่น (เช่น

ใช่

การส่งเสริ ม การตัดกาลัง การพัฒนานโยบาย
การบริ บาล) อาจส่งผลที่ดีกว่า สาหรับความ
อยูร่ อดในระยะยาวของสายพันธุ์นนๆ
ั้

A4 มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุม

ภาคส่วนต่างๆ เพื่อวางแผนและดาเนิน
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โครงการหรื อไม่ เช่น นักนิเวศวิทยาที่

ไม่

เชี่ยวชาญด้ านชะนี สัตวแพทย์

สร้ างทีมขึ ้นมา และต่อไปที่ A5 เลย
ถ้ าไม่ได้ ก็ต้องยกเลิกโครงการเคลื่อนย้ าย

ผู้เชี่ยวชาญด้ านพืชพันธุ์
ผู้จดั การด้ านการช่าง และการเงิน
(บทบาทเหล่านี ้ก็อาจไม่ได้ รวบรวม
บทบาททังหมดที
้
่ต้องนามาใช้
และก็ใช่วา่ แต่ละบทบาท
จะแยกออกจากกันได้ )
A5 มีชด
ุ ข้ อมูลเตรี ยมพ้ อมหรื อไม่

ไม่

ที่บนั ทึกรายละเอียด

ร่างข้ อมูล และต่อไปที่ A6 เลย
หรื อไม่ก็ยกเลิกการเคลื่อนย้ าย

เรื่ องเบื ้องหลังของโครงการ
เป้าหมาย วิธีการ การประเมินความเสี่ยง
ตารางเวลา และการจัดการการเงิน
มีชดุ ข้ อมูลเตรี ยมพร้ อมหรื อไม่
ที่บนั ทึกรายละเดียด พฤติกรรมทางสังคม
และการปฏิสมั พันธ์กบั ระบบนิเวศ
กับวิชาความรู้ทางการแพทย์
ที่เกี่ยวกับสายพันธุ์นนๆ
ั้

ใช่
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A6 มีพื ้นที่ๆเหมาะสมต่อการปลดปล่อย

สาหรับสายพันธุ์นนๆหรื
ั ้ อไม่

ไม่

ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ าย หรื อ
พิจารณาว่าการเคลื่อนย้ ายเพื่ออนุรักษ์ เป็ น

ใช่

เรื่ องควรทาหรื อไม่ควร

ไม่

A7 สายพันธุ์นนอาศั
ั ้ ยอยูใ่ นพื ้นที่

ต่อไปที่ A9

การศึกษาหรื อไม่ ต้ องทาการสารวจ
ตามมาตรฐาน เพื่อให้ ร้ ูแน่ชดั ถึง
หลักแหล่งของประชากร

ใช่
A8 ประชากรสายพันธุ์นนๆ
ั้

จาเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุนหรือไม่
การที่จะตรงตามมาตรฐาน

ไม่

ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ ายสาหรับพื ้นที่นนๆ
ั้

เพื่อการสนับสนุนประชากร
ก็ต้องผ่านขันตอนการประเมิ
้
น
อย่างเป็ นทางการ ซึง่ นัน่ ก็มกั หมายถึง
การสารวจประชากร และการวิเคราะห์
โอกาสที่จะอยูร่ อด
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ใช่
ไม่

A9 มีการประเมินเต็มที่แล้ วหรื อยัง

ทาการประเมินพื ้นที่

ว่าพื ้นที่นนเหมาะสม
ั้
ไม่วา่ จะเป็ น
ในแง่ของ พื ้นที่อยูอ่ าศัย
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร
การคุ้มครอง และ มีหนุ่ ส่วนในพื ้นที่ๆ
เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

ใช่
A10 สาเหตุของการเสื่อมถอย

ไม่

ถ้ าไม่ก็ต้องทาการวิเคราะห์สาเหตุของการ

หรื อการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์

เสื่อมถอย และต่อไปที่ A11เลย หรื อไม่ก็

ได้ รับวิเคราะห์ให้ แน่ชดั แล้ วหรื อยัง

ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ าย

ใช่
A11 โครงการเคลื่อนย้ ายมีโอกาส

ไม่

แสวงหาเงินทุนให้ เพียงพอ และต่อไปที่ A12

ที่จะได้ รับทุนทรัพย์ที่คงที่ใน

ถ้ าไม่ได้ ก็ต้องยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ าย

ระยะยาวหรื อไม่ ซึง่ นัน่ ก็รวมไปถึง
การเตรี ยมการที่ดีสาหรับชะนี
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ที่จะได้ รับการปลดปล่อย
และการสารวจดูแลระยะยาว
ภายหลังการปลดปล่อย

ใช่

A12

ไม่

แผนการเคลื่อนย้ ายได้ รับ

หาผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่สามารถเข้ า

การสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศนัน้

มามีหนุ่ ส่วนในพื ้นที่นี ้ได้ และต่อไปที่ A13

และทางเขตอาเภออันเป็ นที่ตงั ้

ถ้ าไม่ได้ ก็ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ าย

ของพื ้นที่ปลดปล่อยหรื อไม่
ได้ รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนประจาพื ้นที่หรื อไม่

ใช่
A13 ชะนีที่จะได้ รับการเคลื่อนย้ าย

ไม่

ทาการประเมิน การฝึ กฝน และการ

ได้ รับการประเมินทางด้ านพฤติกรรม

พัฒนาการบริ บาล และต่อไปที่ A14 ถ้ า

และการพัฒนาแล้ วหรื อยัง

ไม่ได้ ก็ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ าย

ชะนีมีฝีมือในการเอาตัวรอดแล้ วหรื อยัง
ไม่วา่ จะเป็ นทางธรรมชาติ ทางสังคม
และทางการปฏิสมั พันธ์กบั ระบบนิเวศ
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ชะนีได้ ผ่านพ้ นการที่ต้องให้ มนุษย์
ดูแลแล้ วหรื อยัง สามารถที่จะเอาตัวรอด
ในบ้ านป่ าได้ หรื อไม่ ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่า
ได้ รับการบริ บาลอย่างสมบูรณ์เรี ยบร้ อยแล้ ว

ใช่
ไม่

A14 ชะนีที่จะได้ รับการปลดปล่อย

ทาการประเมินว่าเป็ นสายพันธุ์

ได้ รับการยืนยันแล้ วหรื อยัง

เดียวกัน และต่อไปที่ A15 หรื อถ้ า

ว่าเป็ นสายพันธุ์ไหน โดยการประเมิน

ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกัน ก็ต้องกลับไป

ทางรูปลักษณ์โครงสร้ าง พฤติกรรม

ที่ A1 หรื อไม่ก็ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ าย

และกรรมพันธุ์ ว่าเป็ นสายพันธุ์เดียวกัน
กับประชากรที่เคยอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
หรื อยังอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ปลดปล่อย

ใช่
A15 ชะนีที่จะปลดปล่อย ได้ รับการตรวจ

ไม่

สุขภาพ บาบัดรักษา ฉีดวัคซีน

ตรวจสุขภาพบาบัดรักษาชะนี และต่อ
ไปที่ A16 หรื อไม่ก็ยกเลิกการเคลื่อนย้ าย

และผ่านมาตรฐานที่จะปล่อยได้ แล้ วหรื อยัง

ใช่
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A16 มีแผนการเคลื่อนย้ ายชะนี

ไม่

ไปยังที่หมายอย่างปลอดภัยแล้ วหรื อยัง

วางแผนให้ เรี ยบร้ อย และต่อไปที่ A17
หรื อไม่ก็ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ าย

เพื่อที่จะปลดปล่อยชะนี

ใช่
A17 สามารถยึดถือหลักการป้องกัน

ไม่

ไว้ ก่อนได้ หรื อไม่

ใช่
A18 ปลดปล่อยชะนี

เริ่ มต้ น

การสารวจดูแลและจัดการ
ภายหลังจากการเคลื่อนย้ าย

ใช่
A19 บันทึกและตีพิมพ์ ผลงานภายหลังการเคลื่อนย้ าย
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ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ าย

